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Inleiding
Markante voorbeelden
Achter de woorden in dit jaarverslag zitten verhalen
van medewerkers die 24/7 waakzaam en
dienstbaar zijn voor de samenleving.
In dit jaarverslag legt de eenheid Limburg
verantwoording af over hoe invulling is gegeven aan
de gemaakte afspraken uit het jaarplan 2019,
waarbij nadrukkelijk is gekeken van “buiten naar
binnen”, gericht op het verrichten van goed
politiewerk! Deze invulling kenmerkt zich door het
continu maken van keuzes in nauwe afstemming met
het bevoegd gezag. Keuzes die bijdragen aan de 24/7
dienstverlening, het werken in de wijk en de aanpak
van veelvoorkomende criminaliteit. Maar ook
noodzakelijke keuzes, die een adequate integrale
aanpak van de diverse veiligheids- en
overlastvraagstukken raken en zeker ook
bemoeilijken. Reeds diverse malen hebben de
bestuurders van de eenheid Limburg aangegeven,
dat de formatieve capaciteit van deze eenheid
onvoldoende is om te kunnen voldoen aan de vraag
naar capaciteit, die een veranderende maatschappij
met zich meebrengt.
Daarnaast zijn de toegenomen en toenemende
werklast in relatie tot de afnemende inzetbaarheid
een enorme uitdaging voor deze politie-eenheid. In
de dagelijkse planning is het verschil tussen de vraag
naar politiecapaciteit en het aanbod van capaciteit
goed zicht- en voelbaar.

Pandora is de wijkgerichte aanpak
waarbij we met diverse partners
samenwerken binnen de Gemeente
Venlo om leefbaarheid en veiligheid
in de wijken te vergroten. Pandora
haalt regelmatig het nieuws met
aanhoudingen, acties en sluitingen
van drugsgerelateerde panden.
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In het onderzoek naar de dood van
Nicky Verstappen vond op verzoek van
de Rechtbank Limburg op 27 augustus
een schouw op de Brunssummerheide
plaats. Zo’n 140 handhavers en
ondersteuners plus tientallen
militairen hebben samen het gebied
van vier km2 doorzocht.

Op dinsdag 7 mei kwamen een man en
een vrouw om het leven op de
Brunssummerheide. Zaterdag 4 mei
werd in de Scheveningse Bosjes
eveneens een dode vrouw aangetroffen.
Op woensdag 8 mei heeft de politie
Limburg voor beide zaken een
verdachte, Thijs H., aangehouden.
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Op zaterdag 5 oktober vond in
Roermond de Politie Demodag plaats. Er
waren demonstraties van het biketeam,
speurhonden en het droneteam. Het
was een mooie dag waarop inwoners op
een laagdrempelige manier in contact
konden komen met de politie.
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Beschuit met muisjes! Politieagenten
hebben begin november geassisteerd
bij een bevalling die op de A2 in
Limburg begonnen was. Even later
werd er een kerngezond jongetje
geboren.
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Een grote ransomware-aanval legde
eind december de systemen en het
mailverkeer van de Universiteit
Maastricht (UM) plat. Medewerkers en
studenten konden geen toegang meer
krijgen tot hun gegevens. Het onderzoek
naar deze aanval loopt nog. Duidelijk is
dat er veel voorbereiding achter deze
aanval zat.

Huiselijk Geweld

Onder mobiel banditisme verstaan we
criminele handelingen door groepen die zich
constant verplaatsen. De ligging van Limburg
maakt onze regio aantrekkelijk voor deze
groepen. In samenwerking met gemeente
Roermond is afgelopen jaar een project
gestart om het aantal zakkenrollers en
dieven die naar het Outletcenter komen
terug te dringen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van ‘Sensing’, het vermogen om
met behulp van technische middelen
relevante data te verzamelen en deze tot
nuttige informatie te verwerken.

De politie werkt actief samen met andere partijen om het
regionale netwerk zorg & straf te ontwikkelen en te
versterken. In samenwerking met OM, Veilig Thuis, Raad
voor de Kinderbescherming en 3 RO (Reclassering
Nederland / Verslavingsreclassering / Leger des Heils) zijn
wekelijkse actie-overleggen op urgente casuïstiek
georganiseerd, waarin de rol van de wijkagenten is
geborgd. In november is de pilot Acuut Samen Op gestart,
waarbij politie en Veilig Thuis samen ter plaatse te gaan
bij acute huiselijk geweld meldingen. Op die manier
kunnen direct de juiste interventies worden ingezet. Ook
wordt met de Veiligheidshuizen samengewerkt op het
thema huiselijk geweld (persoonsgerichte en
multiproblem aanpak).

Overlast

Bij de politie komen dagelijks 260 meldingen binnen over
personen met verward gedrag. Politieagenten zijn
daardoor vaak als eerste ter plaatse. Wij proberen
passende hulpverlening te bieden in afwachting van
andere hulpdiensten en zorgverleners. Van belang is dat
de betrokkenen zo spoedig mogelijk passende zorg wordt
aangeboden en daarvoor dienen vervoer en opvang- en
beoordelingslocaties goed geregeld te zijn. Binnen de
provincie Limburg is dit nog niet overal 24/7 beschikbaar.
Op verschillende plaatsen zijn meldpunten opgestart met
als doel meer zicht te krijgen op deze personen,
informatie uit te wisselen over deze personen en de keten
rondom hen te organiseren.

Mobiel Banditisme

Lokale Verankering

Er zijn veel initiatieven ontplooid om de lokale
verankering te versterken. Om de fysieke aanwezigheid
lokaal te vergroten zijn initiatieven zoals de wijkbus, de
zogenaamde ‘pop-up’ (het spontaan inrichten van een
aanspreekpunt dicht bij de burger), het gebruik van
mobiele werkplekken en voorlichtingssessies “politie voor
burgers” georganiseerd. Ook in de digitale wereld zijn
stappen gezet zoals wijkagenten op sociale media,
webcare, WhatsApp buurtpreventie en de virtuele
wijkagent Wout. Door een deel van de diensten ook
digitaal aan te bieden wordt de dienstverlening
laagdrempeliger en kan de burger sneller en gerichter
geholpen worden.

Kwetsbare Personen

Goed Politiewerk

Goed politiewerk hangt nauw samen met het antwoord op de vraag of er een zinvolle bijdrage is geleverd aan de kwaliteit van
samenleven. Ook is het dienstbaar aan de continue ontwikkeling van een open en multiculturele samenleving. De kwaliteit van
politie-interventies wordt bepaald door de betekenis die burgers, (veiligheids)partners, media en collega’s hieraan toekennen en de
mate waarin de concrete acties als passend worden ervaren en recht doen aan de omstandigheden. Onderstaand een aantal
voorbeelden van goed politiewerk.

Het terugdringen van overlast, zoals overlast door jeugd
of drugs, vraagt veel aandacht. Om de drugsoverlast,
veelal veroorzaakt door niet-Nederlanders uit het
grensgebied (Fransen, Belgen, Duitsers), aan te pakken
wordt op dit onderwerp samengewerkt met buitenlandse
collega’s. Daarnaast lopen er diverse bestuurlijke
initiatieven om deze problematiek tegen te gaan.
Wijkagenten hebben vaak als eerste te maken met de
overlastgevende jeugdgroepen. Bij de aanpak hiervan
werkt de politie samen met maatschappelijke partners en
stelt de politie periodiek groepsscans op die besproken
worden in de lokale driehoek. De gemeenten stellen een
plan van aanpak op en voeren regie hierop.

Werklastonderzoek

Maatregelen

Bevoegd Gezag

Inzetbaarheid

Het lokale bevoegd gezag maakt in samenspraak met de politie continu keuzes in de aanpak van veiligheids- en overlastvraagstukken
en de veranderende criminaliteit (waaronder ondermijning, cybercrime en CTER-problematiek). De grensligging voegt hier een
dimensie aan toe. Hierdoor is Limburg ook een logistiek en nodaal knooppunt: ideaal voor criminele activiteiten waarbij gebruik wordt
gemaakt van de verschillen in wetgeving tussen Nederland, België en Duitsland. Dit blijkt ook uit de omvangrijke aanwezigheid van
buitenlandse componenten in de diverse opsporingsonderzoeken.
De inzetbaarheid in Limburg wordt tevens beïnvloed door politie-inzet op landelijke vraagstukken, waaronder bewaken en beveiligen
en inzet bij grote landelijke evenementen. Daarnaast spelen ook interne factoren een rol bij inzetbaarheid, zoals vergrijzing,
uitstroom, opleidingen, het aantal aspiranten en verzuim. Uit een recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer* blijkt tevens, dat
de inzetbaarheid in Limburg de laagste van het land is.
Het bevoegd gezag maakt samen met de politie noodgedwongen keuzes om de randvoorwaarden voor goed politiewerk zoveel
mogelijk overeind te houden. Maar met welke gevolgen voor burger en politiemens? Daarom is een structurele oplossing nodig om
de komende jaren invulling te kunnen geven aan de veranderende vraag naar politiecapaciteit en gezonde werkomstandigheden voor
de politie.
De burgemeesters van de Limburgse gemeenten zijn in het afgelopen jaar voortdurend in gesprek geweest over de
politiecapaciteit, de inzetbaarheid en werkdruk van de basisteams van de Limburgse politie. De politiecapaciteit voor de
eenheid Limburg is volgens het RBO ontoereikend om te kunnen voldoen aan de veranderende vraag naar politiecapaciteit.
Daarom zet de Regioburgemeester van de eenheid Limburg zich - samen met de regioburgemeesters van de eenheden
Zeeland – West–Brabant en Oost-Brabant - in voor een nieuw landelijk verdeelsysteem van politiecapaciteit en meer politie
voor de eenheid Limburg.
In goed overleg met het bevoegd gezag zijn in 2019 scherpe keuzes gemaakt om de urgente vraagstukken rondom de
inzetbaarheid aan te pakken. Zo zijn er maatregelen genomen om een gegarandeerd niveau van dienstverlening te realiseren,
de 24/7 bezetting op orde te brengen, de aanpak van de veelvoorkomende criminaliteit (VVC) te intensiveren en de wijkagent
zoveel mogelijk in te zetten in én voor de wijk. De komende jaren vragen om een structurele oplossing om een politie te
kunnen zijn én blijven die de maatschappij vraagt.

De Regionale Driehoek heeft opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de werklast van en tussen de basisteams in de
eenheid Limburg. Het resultaat hiervan is een overzicht van de onderlinge procentuele verdeling van het werk van de
basisteams. Het doel is om medio 2020 dit onderzoek af te ronden, waarbij is afgesproken, dat na afronding het bevoegd gezag
met elkaar in gesprek zal gaan over de uitkomsten van dit onderzoek en de mogelijke consequenties ervan.

Onderzoek Algemene Rekenkamer “Politie ter plaatse” d.d. februari 2020.

Doorontwikkeling

De Nationale Politie werkt toe naar het worden van de ‘politie van overmorgen’. Samenwerken binnen en buiten de organisatie,
verbinden en verbonden zijn, transparant en wendbaar zijn. Stuk voor stuk belangrijke aspecten om mee te kunnen komen met de
veranderde maatschappij. De eenheid Limburg heeft de nationale koers vertaald naar haar eigen context. Dit heeft geresulteerd in
drie pijlers die samen de strategische koers van de eenheid vormen: ‘fit for the job’, slimme allianties en internationalisering. In 2019
is dit verder geconcretiseerd.

Fit for the job

Slimme allianties

Internationale samenwerking

We werken aan wendbaarheid en passendheid voor de
actuele en toekomstige vraagstukken. Dat wil zeggen: de
juiste persoon op de juiste plek. Hier werken we aan
competente mensen die hun vak verstaan voor wie state-ofthe-art technologie en intelligence logisch zijn. Vitaliteit en
sociale veiligheid zijn onze satépennen.

Veiligheid is voor ons het resultaat van het samenspel
tussen burgers, overheid, bedrijven, instanties en politie.
We kunnen en willen het niet alleen doen. We hebben
coalities nodig voor de problemen van nu, morgen en
overmorgen. We investeren hierbij op alle niveaus: wijk,
web en wereld en kiezen voor divers vakmanschap.

Veiligheid stopt niet bij landsgrenzen. Onze samenwerking
gaat verder dan Nederlands grondgebied en strekt zich ook
steeds meer uit naar de digitale wereld. Dit vraagt om
samen optrekken in aanpak en dienstverlening, op
vakontwikkeling en de inzet van mensen en middelen over
grenzen heen. We pakken de kansen die zich hierin
voordoen.

Naast de concrete maatregelen die zijn getroffen om de
meest urgente nood in de 24/7-diensten te verlichten, is er
ook op een aantal andere gebieden actie ondernomen. Zo is
het terugbrengen van verzuim een prioriteit binnen de
eenheid Limburg. In 2019 is hiervoor een fulltime
verzuimcoördinator aangesteld.
Daarnaast zijn er diverse initiatieven ontplooid om de
inzetbaarheid te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het
‘wandelend rooster’ en beter plannen voor piekmomenten
op basis van data analyse. Naast de reguliere opleidingen is
aandacht besteed aan het vergroten van de
vakbekwaamheid.

Het innovatielab (iLab) van de politie heeft in juni haar
intrek genomen op de Brightlands Smart Services Campus in
Heerlen. In dit ecosysteem wordt met partners gewerkt aan
nieuwe, innovatieve ontwikkelingen om het politiewerk
‘toekomstproof’ te maken. Hierbij zijn al verschillende
technologische ontwikkelingen gerealiseerd zoals Live View
Plaats Delict en de intelligence room (iRoom).
Ook binnen de recherche vinden innovaties plaats zoals de
‘snelle DNA-straat’ waarbij een commerciële partij wordt
ingezet voor het sneller analyseren van DNA-sporen. Het
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kan daardoor worden
ingezet voor hoogwaardigere en gespecialiseerde vragen.

Met de Belgische en Duitse collega’s wordt op verschillende
terreinen samengewerkt. Zo worden er in het
Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) jaarlijks zo’n
25.000 rechtshulpverzoeken verwerkt. Een ander voorbeeld
is de gemengde patrouilles die het basisteam Maastricht
met Belgische collega’s organiseert vanwege de
aanhoudende drugsoverlast in het grensgebied.
Tevens zijn samen met partners diverse integrale
verkeerscontroles georganiseerd. Hierbij zijn o.a.
aanhoudingen en arrestaties verricht voor strafbare feiten
zoals het bezit van drugs, wapens en grote hoeveelheden
contant geld.

Resultaten 2019

Vanuit het ministerie van J&V worden jaarlijks, na overleg met de regioburgemeesters en het College van procureurs-generaal, de
veiligheidsagenda en –doelstellingen opgesteld. Deze worden aangevuld met afspraken die gemaakt worden in de Regionale
Driehoeken en met het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO). We hebben ervoor gekozen om ons te verantwoorden over de
onderwerpen die zijn opgenomen in het beleidsplan en de landelijke veiligheidsagenda, waarbij de landelijke veiligheidsagenda
leidend is.

Veiligheidsagenda
Cybercrime
Doel 2019: 19 afgeronde onderzoeken

2018 30
2019 21

CSV’s*
Doel 2019: 80 aangepakte CSV’s*

2018 107
2019 93
*CSV = Crimineel Samenwerkingsverband

Mensenhandel
Doel 2019: 13 verdachten OM

2018 11
2019 13

Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT
als middel en als doelwit. De politie
gebruikt voor de opsporing
geavanceerde middelen en technieken.
Het Cybercrime team heeft gewerkt aan
een aantal omvangrijke onderzoeken
waaronder een grootschalige WhatsApp
oplichting

Horizontale fraude

Ondermijning is het effect van veel
verschillende vormen van criminaliteit,
die er samen voor zorgen dat de grenzen
tussen onder- en bovenwereld vervagen
en een grote maatschappelijke impact
hebben. Door het project Autoverhuur is
bereikt dat een aantal malafide
autoverhuurbedrijven werd gesloten.

Afpakken (beslag)

Mensenhandel is een ernstige schending
van de mensenrechten en een (zeer)
zware vorm van criminaliteit. Het is een
groeiend probleem dat vele
verschijningsvormen kent, zoals
misbruik in de prostitutiesector,
arbeidsuitbuiting en handel in
menselijke organen.

Executie

Doel 2019: 138 afgeronde onderzoeken

2018

142

2019

360

Doel 2019: 13,5 Mln

2018

9,1

2019

13,6

Doel 2019: 40% v/d dossiers positief afdoen

2018
2019

29%

Onder horizontale fraude vallen alle
fraudezaken waarbij burgers en
bedrijven het slachtoffer zijn. Het
afpakken van crimineel vermogen maakt
steeds meer deel uit van het dagelijkse
politiewerk. Ook is gestart met
bestuurlijke incasso; het terughalen van
geld door gemeenten onder meer in de
vorm van boetes en dwangsommen.
Financieel voordeel geldt als een
belangrijke drijfveer voor het plegen van
delicten. Het afpakken van crimineel
vermogen is om deze reden een
speerpunten van de politie. Overal waar
illegaal of onrechtmatig voordeel aan de
orde komt, kan afpakken deel uitmaken
van de interventie.

Een opgelegde straf moet worden
uitgevoerd. Daarom richt de politie zich
op het vinden van veroordeelden die
hun straf nog moeten uitzitten. Een
hernieuwd onderzoek kan leiden tot
nieuwe aanknopingspunten, met als
resultaat een succesvolle aanhouding.

Resultaten 2019

High Impact Crimes (HIC) zijn de misdrijven die een hoge impact hebben op slachtoffers zoals woninginbraken, straatroven en
overvallen. In 2019 zien we een voortzetting van de daling in het aantal geregistreerde woninginbraken. Het aantal geregistreerde
straatroven en overvallen is echter gestegen ten opzichte van 2018. De ophelderingspercentages voor woninginbraken, straatroven
en overvallen zijn verbeterd en hoger dan de gestelde norm.

High Impact Crime

Woninginbraken
Norm 2019: 4.900

Overvallen

Straatroven

Norm 2019: 10%

Norm 2019: 290

Norm 2019: 105

Norm 2019: 28%

Norm 2019: 40%

2018

3.862

7,9%

2018

118

29,7%

2018

77

39,0%

2019

3.165

12,1%

2019

139

51,1%

2019

92

52,2%

Aantallen

% Opgehelderd

Aantallen

% Opgehelderd

Aantallen

% Opgehelderd
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